
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1- OBJETO 

1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MOVEIS E 

EQUIPAMENTOS conforme as especificações e condições contidas no presente 

documento para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município 

de Santa Izabel do Pará. 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 – A aquisição de móveis e equipamentos se faz necessária para adequação das 

Unidades de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal da Saúde, objetivando o 

aprimoramento e melhoramento das atividades desenvolvidas nas unidades, bem como 

no atendimento aos pacientes. 

 
3 – LOCAL DE ENTREGA 

3.1 - O fornecedor deverá entregar o objeto deste termo de referência nos prazos, 

quantidades e especificações dispostos no Edital que originará o contrato. 

3.1.1. Prazo de entrega: o prazo de entrega  é até 15 (quinze) dias após o recebimento da 

Ordem de Compra. 

3.2 – O objeto deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta 

Secretaria, como frete ou descarga e outros. 

3.3 – O objeto desta licitação será(ão) recebidos(s) no seguinte endereço: Secretaria 

Municipal de Saúde situada a Rua João Casa Nova, nº 2085, Centro, Santa Izabel do 

Pará. 

4– VIGÊNCIA 



4.1 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de 

preço e condições mais vantajosas à Administração.   

5 – ESPECIFICAÇÕES 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QDADE 

1.  

ARMÁRIO DE AÇO 

Com 2 portas 1600 cm – Armário de aço com caixa externa, chapa 

MSG 18’, cuja base de fundos sejam do tipo apoio continuo, 

medindo 1600 x 900 x 400 cm (A x L x P), na cor cinza platina, 

com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de 

fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na 

maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo “T”). Maçaneta 

móvel com sistema de travamento, com Cremona e varões, de 

forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado 

direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com 

tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Devidamente 

montado. Contendo tramelha externa, confeccionada na lateral 

horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, 

em aço MSG 18”, na mesma largura do armário, com perfuração 

para cadeado padrão na porta do armário. Contendo etiqueta de 

identificação do fabricante, contato e referencia a espessura da 

chapa de aço. 

UND 30 

2.  

ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA 

com 04 gavetas, min (axlxp) 1225x470x570 mm, cor cinza, porta-

etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com 

acabamento em pvc na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale 

com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento 

das gavetas em patins de nylon, confeccionado em chapa de aço, 

sendo as colunas em chapa nº 16, gavetas em chapa nº 18, tampo e 

fundo em chapa nº 24 e corpo em chapa nº 26, todas as partes 

metálicas deverão receber tratamento através de processo anti-

corrosivo por fosfatização e pintura eletrostatica a po com camada 

entre 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240ºc, cada gaveta 

deverá possuir capac. entre 30 a 40 pastas por gavetas ou min 25 kg 

UND 30 

3.  

AUTOCLAVE  

Autoclave horizontal de mesa (até 75 lts), modo de operação 
analógica; câmara de esterilização em aço inoxidável; capacidade 
mínima de 10 lts 

UNID 10 

4.  
BALDE DE PEDAL  

Balde a pedal mínimo de 05 lts em polipropileno 
UNID  

40 

 



5.  
BALANÇA INFANTIL  

Balança antropométrica infantil com modo de operação digital 

UNID 20 

6.  
BALANÇA ADULTO  

Balança antropométrica adulto com modo de operação digital 
 20 

7.  

BEBEDOURO DO TIPO TORRE 

De coluna com capacidade para garrafão de 20L; tensão de 

alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (agua natural e sistema de 

refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico 

(R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura 

da agua gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de 

agua gelada); sistema de abertura automática do garrafão; 

certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca. 

Garantia: 01 (um) ano. 

UND 20 

8.  
BIOMBO 

Aço/ferro pintado, rodízios, tamanho triplo 
UND 20 

9.  
CADEIRA DE RODAS ADULTO 

Pés removíveis, em aço/ferro pintado, braços fixos. 
UND 20 

10.  
CADEIRA DE RODAS INFANTIL 

Pés removíveis, em aço/ferro pintado, braços fixos. 
UND 20 

11.  

CADEIRA FIXA 

Sem bracos, assento e encosto em polipropileno injetado espuma 

expandida/laminada min 335mm de espessura com densidade min 

23kg/m³, estrutura em tubo de aço industrial quadrado min 22 x 

22mm, sapatas em polipropileno injetado componentes metálicos, 

tratamento de superfície em fosfato de zinco, pintura a pó do tipo 

hídrica com camada de min 60 microns e cura em estufa a min 

200ºc, encosto e assento na cor azul com acabamento em preto 

UND 80 

12.  

CADEIRA FIXA ESTOFADA 

Estofada na cor azul sem braços, montada sobre armação tubolar de 

aço com quatro pés. assento e encosto em espuma injetada sendo o 

encosto fixo na armação. dimensões aproximadas: largura do 

assento: 460mm. profundidade do assento: 440mm. altura do 

encosto: 410mm. largura do encosto: 410 mm ( medida no ponto 

mais saliente do apoio lombar) estofamentos em espuma de 

poliuretano flexivel, injetado moldado anatomicamente,sem 

deformações,com espessura minima de 40mm para assento e 40mm 

encosto. densidade controlada de 62kg/m3 para assento de 60kg/m3 

para o encosto sendo admitida variação para mais ou para menos de 

10%. 

UND 80 

13.  
CARRO DE CURATIVO  

Carro de curativos em aço/ferro pintado 
UNID 20 



14.  
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA 

Carro para material de limpeza em polipropileno 
UNID 20 

15.  

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 

Compressor odontológico com potência 1,0 HP capacidade de 30 a 

40 litros.  

 10 

16.  

ESCADA COM 2 DEGRAUS  

Confecção em aço inoxidável Para o(s)  ITEM(NS)-A (Cota  

Principal) 

UND 40 

17.  

ESTANTES DE AÇO 

Contendo 06 prateleiras, dimensões; 1800 x 920 x 400mm (a x l x 

p) com pintura eletrostática epóxi pó, com tratamento 

antiferruginoso na cor cinza metal. prateleiras reguláveis, com 

capacidade para até 100kg,em chapa de aço msg 18, espessura de 

28mm, com furos para fixação com fixação com parafusos de aço 

sextavado 5/6 x 3/4. colunas: coluna estrutural de aço rigido para 

estante, confeccionada em chapa de aço carbono nº ff-14 msg; 

furação pelo sistema duplo mediano em um dos lados da coluna e 

furação mono singular no outro lado da coluna; coluna com 

tratamneto antiferruginoso por imersão a banho quente decapante e 

posterior imersão a banho fosfato; pintura epóxi-pó na cor cinza 

com polimerarização em estufa a 240°c . garantia mínima de 1 ano. 

UND 30 

18.  

FOGÃO 

4 queimadores, mesa em aço inox, fornoautolimpante, dimensões 

aproximadamente (LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm. 

UND 10 

19.  
FOTOPOLIMERIZADOR 

Fotopolimerizador de resinas, led com fio.  
 

UNID 20 

20.  

GELADEIRA 

De uso domestico frosfree 250L – linha branca: capacidade total de 

armazenamento: 250L; capacidade liq congelador: 30L; capacidade 

total bruta 250L; capacidade bruta congelador: 31, capacidade bruta 

refrigerador: 220L, frequência: 60 Hz; consumo: 22,8 KWh/ mês 

(110V); consumo 22,8 KWh/ mês (220V); cor branco 

UND 10 

21.  

LONGARINA PARA 3 LUGARES Totalmente desmontavel, que 

permite regulagem de espaçamento dos assentos, estrutura da 

longarina em aço com bitola de 40x80mm, espessura minina de 2m 

e comprimento maximo de 1800mm com acabamento de topos em 

nylon rigido embutidos no tubo, na mesma cor da estrutura, dotado 

de 3 poltronas com assento e encosto (concavo) estofados com 

espuma de poliuretano flexível 

UND 60 



22.  

MESA DE EXAMES 

Posição do leito fixo, material de confecção aço/ferro pintado UND 20 

23.  
MESA GINECOLOGICA 

Posição do leito movel, material de confecção aço/ferro pintado 
UND 20 

24.  

MESA PARA ESCRITÓRIO 

Com 2 gavetas,material mdf medindo 1,20 x 61 x 75 cm no minimo 

com pernas de metal com pintura epoxi tampo em madeira com 

revestimento na cor cinza. 

UND 80 

25.  

MESA PARA IMPRESSORA 

Mesa para impressora em aço/ferro pintado com dimensões 

mínimas de 50x40x70 cm em madeira/mdp/mdf/similar 

UNID 20 

26.  

MESA DE MAYO 

Mesa de mayo material de confecção aço inoxidável.  
 

UNID 20 

27.  

NEBULIZADOR PORTÁTIL 
 
Alimentação: Bivolt - Método de Nebulização: Cavitação por 

ultrassom. 

- Potência de entrada: 25 - 35 VA. 

- Frequência de oscilação: 2,4 MHz. 

- Acionamento: Botão Liga/Desliga. 

- Led indicador: Inalador/Nebulizador ligado e falta de água. - 

Tamanho das partículas: 80% menores do que 5 micra (1000 micra 

= 1mm). 

- Fusíveis: Fusível 2,0 A 250V˜; Ação retardada. 

- Capacidade de nebulização: 10 mL. 

- Desligamento automático: 12 minutos. 

- Taxa de nebulização: Entre 0,70 mL/min a 1,25 mL/min. 

 

UND 20 

28.  

POLTRONA HOSPITALAR 

Reclinável no encosto e no descanso para pés; acionamento por 

botão lateral com 2 estágios; 3 posições (sentado, leitura e 

descanso); com braços em madeira compensada multilamina, 

revestimento em couro sintético, na cor preta, estofamento em 

espuma de poliuretano injetado, moldada anatomicamente; 

capacidade até 120kg; garantia mínima de 12 meses 

UND 20 

29.  

SUPORTE DE SORO 

Tipo pedestal com rodízios, ajuste de altura regulável haste de aço 

inoxidável altura mínima 1110mm e máxima 2560mm haste com 4 

ganchos. 

UND 40 

30.  

TELEVISOR DE LCD 32” 

Com entrada para HDTV- características : digital Crystal clear para 

detalhes profundos e nitidez; tela LCD HD com resolução de 1366x 

UND 10 



768p; 28,9 bilhoes de cores, taxa de contraste dinâmico de 26000:1; 

incredible surrond; potencia de áudio de 2 x 15 W RMS; duas 

entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em único cabo; 

Easylink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI 

CEC; entrada para PC para usar a TV Como monitor de computador 

; conversor TV digital interno. 

31.  

TERMOMETRO DE TESTA 

Termômetro digital frontal e auricular infravermelho. Instrumento 

de uso fácil, preciso e rápido informando a temperatura tomada em 

aproximadamente dois (2) segundos. Verifica temperatura ao 

colocar a sonda do termômetro infravermelho na parte frontal (testa) 

de sua cabeça ou ouvido (canal auricular). Informação da 

temperatura no visor de LCD colorido (muda de cor com base nos 

resultados da temperatura). Especificações técnicas: Escala de 

temperatura: 32º~49ºC Divisão: 0,1ºC Precisão: 0,2ºC (de 

35,5~42ºC) / 0,3º (restabte) Função auto-desligamento. Registro no 

ministério da saúde 

UNID 20 

32.  

VENTILADOR DE PAREDE 

Aclopado na parede com 100W de potencia, e 3 velocidades. 

Comprimento – 52 cm; largura- 19 cm; altura- 57 cm. 

UND 40 

 

Santa Izabel do Pará, 09 de julho de 2020. 

 

 

__________________________________________________ 
MARIA JOSÉ DOS SANTOS ASSUNÇÃO  

Secretária Municipal de Saúde 
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